
اهللا سبحانه وتعاىل بصيد هذه على هم أرادوا أن حيتالوا  ؛أنه ال خترج على ظهرها إال يوم السبت: الطالب 

  فهم احتالوا على اهللا سبحانه وتعاىل.  ؛األمساك فصنعوا شباكا تدخل فيه األمساك مث يأتون يوم األحد ويأخذوا

  احليلة كيف احليلة؟ الشيخ :

  هم صادوا األمساك يوم السبت وأخذوا يوم األحد. احليلة  الطالب:

  كيف يعين؟ :  الشيخ

  كا تدخل فيه األمساك هم صادوا أصال يوم السبت وأخذوا يوم األحد. ا صنعوا شبالطالب : 

  طيب ما هي احليلة؟ نعم: الشيخ 

يف هذا احلوض مث يف اليوم احليلة أم فتحوا را على احلوض فاملوج يأيت ويدفع باملاء السمك وتدخل  الطالب : 

  ؛ نحط املاء ويبقى السمك يف احلوض ويأخذونه يوم األحديالثاين 

ك يوم ا تدخل فيه السمأم وضعوا شباك :أي نعم هذه صفتني بعضهم قالوا مثل ما قال إبراهيم:  الشيخ

فبهذا الفعل يعترب  ؛ال أم يفتحون السواقي على جمتمع من املاء مث تدخله األمساك :وبعضهم يقول؛ السبت

  كم حالل وال حرام؟احلويش  احتيال

  حرام . ،ال  الطالب :

  كيف حرام هم ما صادوا إال يوم األحد؟   :  الشيخ

  .هم صادوا يوم السبت واحتالوا بأم صادوا يوم األحد لكن الصيد حصل يف يوم السبت الطالب :

  ؟أي نعم يعين حيلة هذه  :  الشيخ

  . نعم حيلة : لطالب ا

  حمرمة ؟:  واحليل  الشيخ

  نعم حمرمة. :  الطالب

  إمساعيل من جنس الفعل ؟يا عقوبة الطيب هل :  الشيخ 

  أشكاهلم أشكال احليوانات م عوقبوا بأم مسخوا قردة وصارتأل :  الطالب

  وهو أقرب ما يكون من اإلنسان؟  :  الشيخ

   .أي نعم أقرب ما يكون الطالب :

يكون لإلنسان يف الظاهر وكان عملهم هذا أقرب ما يكون للحالل ولكنه يف حقيقته حرام أقرب ما :  الشيخ

وهكذا القرود ظاهرها أا تشبه اآلدمي تفهم حىت إم يقولون إنه قد حيصل اجتماع جنسي بني القرد واملرأة 



ائم .انقسم أصحاب ولكنهم يف احلقيقة حقيقتهم أيش؟ حيوان، حيوان  يشتهيها كما يشتهي الرجل أحيانا

  هذه القرية إىل كم يا براك؟

  .ناس اعتدوا، وأناس وا عن املنكر، وأناس سكتوا ،إىل ثالثة أقسام: نعم  الطالب :

  طيب الذين سكتوا هل كان هلم دور؟ : سكتوا.  الشيخ 

  عن ناس اهللا سبحانه وتعاىل معذم.  كفواقالوا  سكتوا الذين :  الطالب

  معذم؟ مهلكهم أو:  الشيخ

  : مهلكهمالطالب 

  طيب الغرض من هذا القول النهي عن موعظتهم أو أيش؟  ؛عذابا شديدامعذم  و مهلكهم :  الشيخ

   ؛رمحة اهللا ظاهرا أم يئسوا من: .... الطالب 

  طيب ويش تقول خليل؟:  الشيخ

  وا من االستجابة سيئأم الظاهر   الطالب :

يعين مثل ما قال يعين ما قصدهم ي يعين ما قصدهم أم رضوا باملنكر ما رضوا باملنكر لكنهم يئسوا  :  الشيخ

والدليل على أم ما رضوا باملنكر أم ذكروا  ؟كيف تعظون قوما اهللا مهلكهم أو معذم عذابا شديدا  :وقالوا

   )) مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدااهللا (( عقوبتهم 

  يه تثبيط ؟: فالطالب 

سوا إم ظنوا أن التذكري ما جيب إال يأ ام ملإ وقد يكون ططيب فيه نوع تثبي : فيه نوع تثبيط بال شك الشيخ 

  )) فذكر إن نفعت الذكرىإذا نفع كما يف قوله تعاىل: (( 

  ...... :الطالب 

  أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا   ((: الشيخ 

  ))  يفسقون

   أن اهللا سكت عنهم يعين ؛  ....فهل فيها خالف الذين ظلموا أو:..... الطالب

ألن الذين قلبوا قردة هم الذين اعتدوا ؛ حىت أن نقول إنه أخذت الثالثة فهم أخذوا بعذاب بئيسيعين  :الشيخ 

فلما عتوا عما نهوا عنه )) وقال: ((  ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة(( 

هل تدخل الطائفة اليت قالت مل تعظون قوما بقوله: ((  )) وحينئذ يبقى النظر قلنا لهم كونوا قردة خاسئين

ل العلم ألن اهللا تعاىل ذكر بني أه اإن فيها خالف :أو ما تدخل؟ قلنا؟ )) أخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس



فصار عندنا منجى ومؤاخذ نعم؟  ))  عن السوء وأخذنا الذين  ظلموا أنجينا الذين ينهون (( طائفتني

ذين ظلموا هل ال بقي ؛ةلناجي الطائفة الناجية هذه واضحاملقلوب قطعا هي الطائفة الثالثة املعتدية، وا ؛ومقلوب

أنجينا الذين ينهون عن ((  :لكن ملا قال راضنيقطعا ألم ما هم يدخلون نقول ما  نهم داخلون أم ال؟ كا

أنجينا الذين  ((ألن اهللا جعله قسيما له.  ))؛ الذين ظلموا ((املفهوم ينهون هو قوله:  :)) قد يقول قائل السوء

ن السوء يشمل النوعني، . فجعلهم قسيما له، وقسيم الذين ينهون ع)) ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا

وحنن نقول احلمد هللا ما هو من الشيء من األمور اليت  )) لم تعظون قوما (( :والذين قالوا  ؛الطائفتني : املعتدية

  اهللا أعلم إذا ما تبني لنا ظاهرا من القرآن فنقول اهللا أعلم.   :تلزمنا أن نرجح نقول

   :ختلف يف قولها )) فجعلناها (())  يديها وما خلفهافجعلناها نكاال لما بين مث قال اهللا تعاىل: (( 

واسألهم عن القرية التي  هل هي القرية لقوله: ((  )) جعلناها ((على من يعود الضمري فيها،  )) فجعلناها ((

أو هي عائد على  ؟)) ويكون مرجع الضمري مفهوم من السياق كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت

  )) فجعلناها أي هذه العقوبة. كونوا قردة خاسئينقلنا لهم  عقوبة ألن اهللا تعاىل يقول: (( فجعلنا ال ؟العقوبة

تنكيل الويش معىن نكال؟  )) نكاال لما بين يديها ((أي هذه القرية  )) فجعلناها ((طيب منشي على األول  

نكلته يعين عاملته بعمل ال ميكنه أن يرجع إىل ما  ؛ىن أن يعامل اإلنسان مبا ال ميكنه أن يرجع إىل ما عوقب بهعمب

من أن يعودوا إىل نفس هذا  معاقبته به فقولنا نكاال يعين جعلناها عقوبة تنكل ما بني يديها وما خلفها أي متنعه

 بين يديهاما  ((ويش معىن  ؛))إذا قلنا ضمري هاء يعود على القرية لما بين يديها وما خلفها وقوله: (( ؛العمل

ويش يقصد ا ؟ ما بني يديها من القرى وما خلفها يعين ما كان قريبا منها ألم علموا ا وسينتهون وقيل  ))؟

إن املراد مبا بني يديها زمنا ال مكانا ملا بني يديها زمنا ال مكانا لكن فيه إشكال ألننا إذا قلنا ما بني يديها 

نعم؟ ينكر وقد مضت ما فهمتم عندنا اآلن ما بني  ؟اف يصح أن يكون ما خلفهيمستقبال هو مستقبلها فك

 ؛شكاالاوإذا قلنا زمانا فإن فيه  ؛يديها مكانا أو ما بني يديها زمانا إذا قلنا مكانا فاألمر واضح وال فيه إشكال

ايش ماضيها مل يصح أن تكون نكاال ملاضيها  )) وما خلفها ((مستقبلها  )) ما بين يديها ((ألنك إذا جعلت 

ما  ((إننا جنيب عن هذا اإلشكال بأن جنعل  :ولكنهم قالوا ذين مضوا ما ينتفع هم مضوا وانتهواألن السبب؟ ال

هم ملك يأخذ كل ءوكان وراملا بعدها كقوله تعاىل: ((  ))وما خلفها((للحاضرين يف عصرهم  )) بين يديها

ال يكون فيه  ،إشكال م املستقبل وعلى هذا القول ما يكون يف )) فاخللف والوراء قد يراد به األما سفينة غصبا

فأيهما أعم أن جتعل نكاال ملا حوهلا من القرى أو نكاال ملن يف عصرها ومن بعدهم؟ الثانية أعم نعم؟  ؛إشكال



ال ال؟ فمن يأيت بعدك فهو خلفك فعلى هذا يكون القول الثاين أرجح أن إألن كل من يأيت بعدك فهو خلفك و 

راد ما بني يديه اخللف زمنا ال مكانا وتكون هذه العقوبة نكاال ملن كان يف عصرهم ومن كان بعدهم إىل يوم امل

ويش  ؛إن الضمري فيها يعود على القرية وفهمتم اإلشكال الذي يرد على هذا القول :هذا إذا قلنا ؛مةاالقي

شكال وأجبنا عنه اإلشكال نعم القرية مل يسبق اإلشكال الذي يرد على هذا القول؟ إا تعود على القرية وفيه إ

  هلا ذكر ما سبق هلا ذكر قولوا ما سبق هلا ذكر لكن أجبنا عنه ويش هو؟ 

  : ألنه مفهوم.الطالب 

سألهم عن القرية التي كانت او  بالسياق مفهوم من السياق بدليل قوله تعاىل يف سورة األعراف: (( :الشيخ 

نكاال لما بين يديها وما  ((الضمري هاء يعود على العقوبة فجعلنا هذا العقوبة )) إذا قلنا بأن  حاضرة البحر

ان وال من املكان يعين جعلنا هذه العقوبة وما خلفها من األعمال ال من الزمري املراد ملا بني يديها صي )) خلفها

يعين املعاصي اليت سبق أن فعلوها ما يفعلوها ما يفعلوا  ؛تنكلهم عما بني يديها من املعاصي وما خلفها

ال ال؟ وحنن قد ذكرنا إألم كلما تذكروا هذه العقوبة خافوا منه فهمتم و  ؛واملعاصي املستقبلة أيضا ما يفعلوا

ان وجب الرتجيح يتنافي افيما مر أنه إذا كانت اآلية القرآنية حتتمل معنيني ال يتنافيان وجب محلها عليهما وإذا كان

ال ال؟ مرت هذه القاعدة هي نافعة يف التفسري ويف احلديث إفيعمل بالراجح فإن مل يوجد مرجح وجب التوقف و 

  أيضا أنه إذا كانت اآلية حتتمل معنيني أيش؟ 

  .وجب العمل ما الطالب :

مفهومنا وإذا كانا يتنافيان  ألن كالم اهللا أوسع من  ؛عليهما هامحلشرط ال يتنافيان وجب من ال الزم  :الشيخ 

ني متضادين حتمل على الراجح منهما إن وجد يكالضدين واملتناقضني مثال فإنه ال ميكن أن حنملها على معن

   مرجح فإن مل يوجد مرجح وجب علينا أن نتوقف.

يعين إذا أراد أن  )) ما بين يديها وما خلفها ((العقوبة تعود على  ذكرت أنه إذا كانت هاء ضمري الطالب :

  فيهم العقوبة وأصبحوا قردة فكيف تذكروا؟ تيفعلوا املعصية تذكروا هذه العقوبة ولكن هم نزل

أي نعم هؤالء القردة ماتوا صحيح هذا وارد لكن هؤالء اجلماعة ثالثة أصناف: صنف سكتوا، وصنف  : الشيخ 

ين الذين بقوا يعين يرد عليهم أن خيطئوا فيعصوا اهللا ماتوا هؤالء األصناف اآلخر و وا، وصنف اعتدوا فقلبوا قردة 

   أليس كذلك؟ ميكن أن خيطئوا فيعصوا اهللا ولكن يذكرون هذا الشيء فيمتنعون منه.

  :..............  الطالب

    على العقوبة : عمال لكن األخري ما يصح إال إذا جعلناها تعودالشيخ 



    ماذا يكون املعىن؟  ة أو مبعىن عقوبةجعلناها نكاال معناها النصيحشيخ :  الطالب

)) من األعمال يعين تنكلهم عن األعمال واملراد جنسهم  جعلناها نكاال لما بين يديها يكون املعىن ((:الشيخ 

فاملعىن  ؛ألن السؤال الذي أورده األخ وارد لكن املراد جنسهم وإال الذين ماتوا ما الذين انقلبوا قردة ماتوا ما بقوا

وا معصية جديدة مل يسبق هلا أو أراد فارتدعواا تذكرو إم يتذكرون إم إن أرادوا معصية سبق أن فعلوا جنسها 

   جنسها أيضا تذكروا وتركوا. فعل

أما  ؛ملن؟ للمتقني الذين يتقون اهللا اتعاظ)) جعلناها موعظة أي مكان اتعاظ مكان  وموعظة للمتقينوقوله: (( 

ذه األدلة ودائما يقيد اهللا سبحانه وتعاىل املواعظ باملتقني الذين قلو م ال يتعظونم قاسية ما عندهم تقوى فإ

ـ نسأل اهللا العافية ـ )) وما أشبه ذلك ألن القاسية قلبه ال يلني  من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيدل(( 

)) من هذا آية حتى يروا العذاب األليم إن الذين حقت عليهم كلمة ربك ال يؤمنون ولو جاءتهم كل(( 

املتقي يتعظ ا وخياف  ؛النوع ما يوجد اآلن يف عصرنا توجد الزالزل والكسوفات والفيضانات والرياح العاصفة

وغري املتقي ال يلني قلبه وال يتعظ  ويقول هذا مسائل طبيعية ما لعقاب اهللا تعاىل  ؛ويعلم أن اهللا أرسلها عقوبة

زالزل ال)) و  فكذبوه فأخذتهم الرجفة((  هؤالء ليسوا مبتقني يف احلقيقة وإال فالزالزل من العقوبات ؛فيها أثر أبدا

)) وهلذا بعض الكتبة ما  ينفأخذتهم الرجفة فأصبحوا في ديارهم جاثمرجفة، رجفة يف األرض تزلزل به (( 

حذروا الناس من هذه الزالزل ما حذروهم  املعاصي وإمنا جعلوا يتكلمون ويقولون هذه عبارة عن سلسلة زالزل 

ستمتد إىل جدة وإىل كذا وإىل كذا أنا ذكروا يل واحد أمس وكتبه يف الصحف أنه متتد إىل جدة وتروح كذا وأن 

زلزال هكذا  وا سنرحل إىل مكة ألن مكة ما جاءهاقالأم ما حضر و أهل جدة أخذهم من اخلوف ما غاب و 

ا وواحد حدثين من أهل جدة أمس عندنا حىت إا اضطرت وزارة األعالم أن تكذب هذا اخلرب وختلي ناس ؛قالوا

نعمة اهللا زالزل وأن الزالزل أكثرها يف البحار من  يون عن الزالزل وعن جدة ما جييئهاز من اخلرباء يتكلمون بالتلف

ال ما تبعت اخلرب هذا لكن كان الواجب على إأا أكثرها تكون يف البحار ما تكون يف اليابس هكذا مسعت و 

طبيعية فمن مهما قلنا إا أسباب ذا الواجب أم ما خيوفون الناس  ملسلمني يا مجاعة الواجب عليهم ما.ا

معصيتهم مكتوبة  ؛ ويف هذه األمة املعينة؟ إال اهللاسبب الطبيعي يف هذا الوقت املعنيالالذي قدر أن يكون 

هذه هلا أسباب حسية لكن تقديرها يف  أنوالطائفة مكتوبة والزمن مقرر واملكان مقرر من قدمي يف األزل لنفرض 

نعم؟ هذا مو بتقدير اهللا؟ بتقدير اهللا عزوجل، إذا فهذا  اهتززمن ويف األمة اليت سكنت على هذا اجلزء الذي 

هؤالء كتب عليهم أن يعصوا ولكن طبعا معلوم أم بني هلم احلق لو اهتدوا لرفع عنهم  ؛مكتوب من قبلشيء 

قرية  كانت   فلوال قوم يونس أخذهم العذاب لكنهم آمنوا فرفع اهللا عنهم ((،العذاب مثل ما رفع عن قوم يونس 



منت فنفعها إمياا بعد أن نزل بأس آما كانت قرية  :مبعىن )) فلوال (())  آمنت فنفعها إيمانها إال قوم يونس

نا قصدنا أن املواعظ الشرعية اليت تكون بالوحي أو املواعظ الكونية اليت تكون بالفعل إ ؛اهللا ا إال قوم يونس

فا من وإن يروا كس بالتقدير هذه ما ينتفع ا إال املتقون املؤمنون العارفون باهللا أما غريهم فال ينتفعون ا ((

   )) نعم  نسأل اهللا العافية. ومكيقولوا سحاب مر  )) قطعا من العذاب تنزل عليهم من السماء (( السماء ساقطا

ستمعوا إليه ا)) وهذه من باليا بين إسرائيل  وإذ قال موسى لقومه إن اهللا يأمركم أن تذبحوا بقرةقال اهللا : (( 

يه لبيان أنه عليه الصالة والسالم ال ميكن أن يقول هلم إال ما إضافة القوم إلقومه ))  وإذ قال موسى لقومه(( 

ينصح لقومه أكثر ما ينصح لغريه مع أن الرسل عليهم الصالة والسالم ينصحون سوف ألن اإلنسان  ؛فيه اخلري

   ألممهم عموما.

  ممكن أسأل سؤال عن املوضوع املاضي؟ السائل :

  نعم. الشيخ : 

)) إذا كان الضمري يعود إىل القرية فكيف تكون القرية  َخْلَفَها َوَما َيَديـَْها بـَْينَ  ِلَما َنَكاًال  َفَجَعْلَناَها ((  السائل :

  هي املوعظة؟

  تعاظ قلنا املوعظة مكان ا الشيخ :

)) قاهلا يف جواب ذكره  إن اهللا يأمركم أن تذبحوا بقرة)) من قومه ؟ بنو إسرائيل ((  وإذ قال موسى لقومه ((

)) قتل منهم نفس وقد ذكر تم فيها واهللا مخرج ما كنتم تكتمونأوإذ قتلتم نفسا فادار اهللا يف أثناء القصة (( 

 ،املفسرون هنا إسرائيليات كثرية حول هذا املوضوع ولكننا حنن ال يعنينا أن نعني من هذا القاتل ومن هذا املقتول

عين ي ِفيَها فَادارَْأوا قتلت نفسإمنا  ؛ماله وهل هو يريد كذا ما علينا من هذاوهل هو يريد  ،هل هو ابن عم

أن نعلل ملاذا قتل أو ألي غرض هذا ما هو من إىل ور الفتنة بينهم وال حاجة بنا ختاصموا وتدافعوا حىت كادت تث

ال يكون فيه قدح يف القرآن أو ولكن غاية ما يكون أن نأخذ عن بين إسرائيل ما  ؛ألن القرآن ما تكلم به ؛شئوننا

فقالوا ما  ؛هم قتلوا نفسا فادارءوا فيها واختصموا كل يدعي أن هؤالء قتلوا وكادت الفنت تقوم بينهم ؛تكذيب له

حاجة إىل أننا نتقاتل ويذهب بعضنا بعضا نذهب إىل نيب اهللا موسى وخيربنا من الذي قتله فذهبوا إليه فقال هلم 

 )) هَ  ِإنُمرُُكمْ يَأْ  الل ... ((  

 


